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dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39

i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  2164), zwanej dalej „uPzp” na

„Dostawę 1 sztuki  pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej”. 

Na  podstawie  art.  38  ust.1,  2  i  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 18.04.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie  1:  dotyczy punktu  1.4.2.2  „  pojemność  skokowa nie  mniejsza  niż  1,6  cm³  w  ujęciu

handlowym ( według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

Proszę o wyjaśnienie punktu 1.4.2.2 czy parametr 1,6 cm³ jest omyłką pisarską i czy zamawiający

dopuszcza samochód z zapisem w punkcie 25 parametr 1560cm³ ( katalogowo „silnik 1,6”).

Odpowiedź : 

Parametr  1,6  cm³  jest  omyłką  pisarską  –  Zamawiający  poprawia  w  punkcie  1.4.2.2  zapis  na

„Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1,6 dm³ w ujęciu handlowym (według danych z pkt 25

świadectwa zgodności WE). Zamawiający również dopuszcza samochód z zapisem w punkcie 25

świadectwa zgodności WE parametr 1560 cm³ (katalogowo „silnik 1,6”).

Pytanie  2:  dotyczy  punktu  1.4.2.3  „Maksymalna  moc  netto  silnika  nie  mniejsza  niż  90  KM

(wg danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE).

Czy Zamawiający dopuszcza moc silnika 66 KW (zapis według danych z pkt 27.1 świadectwa

zgodności WE)?

Odpowiedź:

Zamawiający również dopuszcza moc silnika 66 KW.

Pytanie 3:  dot. punktu 1.4.8.2 „ Poduszki gazowe dla kierowcy i pasażera”

Czy zamawiający dopuszcza samochód z poduszką dla kierowcy bez poduszki dla pasażera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez poduszki gazowej dla pasażera. Punkt 1.4.8.2 SIWZ

pozostaje bez zmian.

Pytanie  4:  dot.  punktu  1.4.9  ”Wykonawca  przedstawi  wraz  z  ofertą  propozycję  dostępnych

kolorów, z których zamawiający dokona wyboru”.

Czy zamawiający dopuszcza samochód w kolorze nadwozia biały?
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Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza także kolor  nadwozia biały.

W związku z omyłką pisarską zmienia się załącznik nr 7 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia (w załączeniu). 

     

Zamawiający  informuje,  że termin  składania  i  otwarcia  ofert  pozostaje  bez  zmian  tj.  dnia

28.04.2016 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
            

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.G.
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